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Obchody w zwiàzku z Dniem Honorowego
Krwiodawstwa PCK

Jak co roku spotkanie odby∏o si´ w Sanatorium
CHEMIK dzi´ki ˝yczliwoÊci jego dyrekcji. Na spotkanie
przyby∏y równie˝: Urszula Rogowska - prezes oddzia∏u
PCK oraz Janina Kowalska - szefowa obs∏ugi PCK,
które zawsze sà z nami.

Po przywitaniu cz∏onków ko∏a i ich goÊci przez
sekretarz Klubu HDK Alin´ Zawichrowskà, wiceprezes
Ewa Wygachiewicz odczyta∏a obszerne sprawozdanie
z rocznej dzia∏alnoÊci zarzàdu Klubu HDK w Ciecho-
cinku, jednoczeÊnie podajàc orientacyjny plan pracy
na rok 2015. Z kolei Tadeusz Suchowiecki - prezes
Klubu HDK w Ciechocinku z∏o˝y∏ roczne sprawozdanie
finansowe, a tak˝e przypomnia∏ i zrelacjonowa∏ akcj´
pobierania krwi z dnia 28 czerwca 2014 r., o której
mogli Paƒstwo przeczytaç w lipcowym wydaniu „Zdroju
Ciechociƒskiego”.

W dalszym ciàgu spotkania wr´czono odznaki PCK.
Odznak´ Honorowà PCK IV stopnia otrzymali: Krzy-
sztof Nejman i Adam Gawin. Przyznano równie˝ od-
znaczenia Zas∏u˝onym Honorowym Dawcom Krwi
I stopnia - Tomaszowi Grzegórskiemu, II stopnia -
Jerzemu Nurkiewiczowi i Tomaszowi Nowakow-
skiemu oraz III stopnia - Micha∏owi Boruckiemu,
Danielowi Romanowskiemu, Katarzynie Gralak
i Magdalenie Trakowskiej.

Zarzàd ma nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci otrzymajà od-
znaczenia  wszyscy zas∏u˝eni Honorowi Dawcy Krwi
Klubu HDK w Ciechocinku.

Po oficjalnej cz´Êci spotkania Waldemar Gmiƒski
- Honorowy Krwiodawca, cz∏onek Kubu HDK w Cie-
chocinku, przy w∏asnym, gitarowym akompaniamencie,
wraz z ˝onà Marzenà Gmiƒskà i Jolantà K´pczyƒ-
skà Êpiewali biesiadne pieÊni, zach´cajàc wszystkich

do wspólnej zabawy. By∏y równie˝ niespodzianki. Wró-
˝by Andrzejkowe spowodowa∏y wiele Êmiechu, a Paƒ-
stwo Bo˝ena i Józef Pietrzakowie - sympatycy Ho-
norowych Krwiodawców podarowali Êwiàteczny kosz
ze smako∏ykami! Z kolei Pani Maria Âwieczkowska,
równie˝ sympatyzujàca z krwiodawcami, cz´stowa∏a
wszystkich upieczonymi przez siebie wspania∏ymi,
miodowymi piernikami.

Przy sto∏ach Êwiàtecznie udekorowanych kwiatami
przez Panià El˝biet´ Ryszewskà, w∏aÊcicielk´ kwia-
ciarni przy ul. Polnej, przy ciastach, kawie i blasku
Êwiec, w ciep∏ej przedÊwiàtecznej atmosferze mi∏o
up∏ynà∏ czas spotkania.

Obecnie Zarzàd HDK w Ciechocinku myÊli ju˝
o realizacji najbli˝szych planów.

Priorytetowym zadaniem Zarzàdu na rok 2015 jest
popularyzowanie idei Honorowego Krwiodawstwa
i organizowanie atrakcyjnych akcji oddawania krwi.
W zwiàzku z tym  potrzeba wi´cej sponsorów i dar-
czyƒców wspierajàcych ludzi, którzy nie wahajà si´
oddaç bezinteresownie czàstk´ siebie najcz´Êciej nie-
znanym im ludziom dla ratowania zdrowia i ˝ycia.

Krwiodawcy serdecznie dzi´kujà wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczyniajà si´ do istnienia
Honorowych Dawców Krwi i  naszego Ârodowiskowe-
go Klubu HDK w Ciechocinku, a z okazji nadchodzà-
cych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia wszystkim Honoro-
wym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom
Ruchu HDK PCK, a tak˝e pracownikom publicznej
s∏u˝by krwi, Zarzàd Ârodowiskowego Klubu HDK
w Ciechocinku sk∏ada najserdeczniejsze ˝yczenia zdro-
wia, mi∏oÊci, szcz´Êcia oraz sukcesów zawodowych.

Tekst i fot. Ewa Wygachiewicz

29 listopada2014 r., w zwiàzku z corocznymi obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskie-
go Czerwonego Krzy˝a, Zarzàd Ârodowiskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ciechocinku
zorganizowa∏ spotkanie cz∏onków klubu i jego sympatyków. Jest to Êwi´to wszystkich Polskich Hono-
rowych Dawców Krwi i czas podzi´kowaƒ.
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